
پرداخت 2083 فقره تسهیالت 
حمایتی بانک آینده به ارزش بیش از 

329 میلیارد ریال
بانک آینده، از کس��ب وکارهایی که به دلیل شرایط 
ناشی از ش��یوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی 
خود، آس��یب دیده اند، با اعطای تس��هیالت، از آن 

ها حمایت کرد.
بان��ک آین��ده ب��ا ه��دف کم��ک ب��ه صاحب��ان 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا 
و به منظور حفظ رونق اش��تغال و جبران بخشی از 
خسارات عملیاتی واحدهای تولیدی کشور تا تاریخ 
1399/06/25، تع��داد 3704 فقره تس��هیالت به 
ارزش بی��ش از 708 میلیارد ریال معرفی ش��ده به 

بانک را در دستور کار خود دارد.
گفتن��ی اس��ت؛ از تع��داد 3704 فقره تس��هیالت 
معرفی ش��ده به بانک آینده، تعداد بیش از 2083 
فقره، تس��هیالت خود را دریاف��ت کردند که ارزش 
کل پرداخت��ی این تس��هیالت، ح��دود مبلغ 329 

میلیارد ریال است.
پرونده های سایر واحدهای تولیدی معرفی شده به 
بانک نیز در اس��رع وقت در حال بررس��ی است که 
پ��س از تکمیل و مطابقت ب��ا ضوابط بانک مرکزی 
ج.ا.ایران، تس��هیالت حمایتی آن ه��ا نیز پرداخت 

می شود.
بان��ک آینده با توج��ه به اولویت ه��ای خود، مبنی 
بر حمای��ت از فعاالن اقتص��ادی و افزایش تولید و 
اش��تغال، برنامه های هدف مندی را در جهت تأمین 
مالی ش��رکت های خرد و متوسط، به اجرا درآورده 

است که کماکان ادامه دارد.

عرضه ۱2 بنگاه دیگر در بورس 
رئیس سازمان خصوصی سازی از آماده سازی ورود 
12 بنگاه دیگر از جمله سه هلدینگ نیروگاهی در 

بورس خبر داد.
علیرضا صالح با اشاره به آماده سازی شرکتها برای 
ورود به بازار س��رمایه، اظهار داشت: تا پایان سال، 

هر ماه عرضه اولیه در بورس خواهیم داشت.
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: س��ازمان 
خصوصی س��ازی در یک س��ال گذش��ته سیاست 
واگذاری ش��رکتها را از طریق بورس در دستور کار 
خ��ود قرار داده و همه تالش خود را برای واگذاری 

از طریق بازار سرمایه میکند.
وی ادامه داد: عالوه بر س��هام شرکتهای موجود در 
تابلوی بورس، 12 بنگاه که سه هلدینگ نیروگاهی 
را در خ��ود جای داده در حال آماده س��ازی برای 

ورود به بازار سرمایه است.
صالح گفت: 3 ش��رکت مجتمع صنعتی اس��فراین، 
اپال پارسیان بنگان و عمران و مسکن سازان ایران، 
در مهر ماه پذیرش و کش��ف قیمت خواهند ش��د. 

 صدا وسیما 

رونق بازار سیاه سیمان به علت 
قیمتگذاری غیرمنطقی

یک کارشناس س��یمان با بیان اینکه نباید سیمان 
بازار س��یاه داشته باش��د، گفت: عده ای از شرایط 
قیمت ها و نقص توزیع س��وء اس��تفاده کرده و در 

صدد سود بیشتر هستند.
محمد علی بد ، با اش��اره ب��ه اینکه تولیدکنندگان 
س��یمان با افزایش هزینه های تمام شده در تنگنا 
قرار گرفته اند، اظهارداشت: قرار بود افزایش قیمت 
س��یمان در دو مرحله انجام شود اما متأسفانه این 
موضوع منتفی ش��ده و همین امر مشکالت را برای 

تولیدکنندگان افزایش داده است.
وی با بیان اینکه در قیمت های مصوب تعیین شده 
هزینه حمل و نقل تولیدکنندگان دیده نشده است، 
افزود: رقابت در بازار سیمان داخلی به خاطر قیمت 
گذاری نامعقول افزایش یافته به نحوی که هر کس 
در ص��دد فروش محصوالت خود و حتی ارزان تر از 
دیگری است.عالوه بر این موضوعات تولید واحدها 
هم به 50 درصد ظرفیت رسیده است این در حالی 
است که ما پیش از این با مازاد تولید هم در سطح 

واحدهای تولیدی روبه رو بودیم .
بد ب��ا بی��ان اینکه  به نظ��ر می رس��د دولت باید 
سیاس��ت درس��تی در قب��ال تولیدکنندگانی که با 
چنگ و دندان فعالیت می کنند به کار گیرد، افزود: 
نباید س��یمان بازار سیاه داشته باشد اما عده ای از 
ش��رایط قیمت ها و نقص توزیع سوء استفاده کرده 

و در صدد سود بیشتر هستند.  فارس

ترخیص کاالهای اساسی بدون 
کد رهگیری  

 رئی��س کل گمرک ایران با بی��ان اینکه 6 میلیارد 
دال مواداولیه، واس��ط و ماشین آالت خط تولید در 
گمرک دپو شده است، گفت: کاالهای اساسی بدون 

کدرهگیری از گمرک ترخیص میشود.
مهدی میراشرفی، گفت: از دو هفته قبل و با تصمیم 
دول��ت، واردکنندگان کاالهای اساس��ی که ارز آنها 
تأمین نش��ده و کد رهگی��ری دریافت نکرده اند اما 
کاالیشان به مبادی ورودی و گمرکات رسیده باشد 
در صورتی که سایر اسناد و مدارک آنها آماده باشد 
کاالهای اساس��ی شأن بدون کدرهگیری از گمرک 

ترخیص میشود.
رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: بخش��نامه این 
تصمیم هم ناظر بر کاالهایی است که در گمرکات 
اس��ت و هم کاالهایی ک��ه وارد میش��وند بنابراین 
درخصوص کاالهای اساس��ی چنانچ��ه وارد کننده 
مایل باش��د ب��دون ک��د رهگیری بان��ک، کاالیش 
ترخیص ش��ود گم��رک کاال را ترخی��ص میکند و 

معطل کد رهگیری بانک نمیماند. مهر 

اخبار گزارش

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

نیمه اول س��ال 99 گذش��ت و  کمتر از 7 تا 8 ماه به پایان 
کار دولت باقی مانده اس��ت و نکته جالب آن که در همین 
زم��ان اندک  رئیس جمهور کم��اکان از موضوعی صحبت 
می کند که بعید به نظر می رس��د دراین مدت باقی مانده 
به س��رانجام برس��د که اگر می خواست برسد در طول این 
7 سال و 6 ماه  اجرایی شده و مانند بسیاری از وعده های 

دیگر روی زمین نمی ماند. 
هفته گذشته در جلسه هیات دولت بار دیگر روحانی با بیان 
اینکه »ما در توزیع مش��کل داریم« گفت:»من از اول دولت 
دوازده��م اعالم اینکه  به دنب��ال این بودم که وزیر بازرگانی 
مس��تقل داش��ته باشیم. اما به هر دلیلی نش��د و مردم ضرر 

کردند. اگر وزارت بازرگانی داشتیم وضع از این بهتر بود«.
از دی��د روحانی بخش اعظمی از مش��کالت امروز که منجر 
به تورم ؛گرانی و  کاهش قدرت خرید مردم ش��ده اس��ت به 
وجود دالالن زیادی در بازار باز می گردد. به گفته وی »باید 
تمام مراحل تولید تا توزیع پایش شود. امروز اعتراف میکنم 
مردم عزیز ایران مواد غذایی تولید شده اما قیمت ناعادالنه و 
غیرمنصفنه و نادرست است. چرا مردم در فشار قرار میگیرند 
باید پایش و نظ��رات کنیم و باید تعزیرات حکومتی با همه 
نتوان دربازار حضور داشته باشد قوه قضاییه که اعالم آمادگی 

کرده است همه باید کمک و یاری کنیم.«

تکرار یک ایده 
 رئیس جمهوری در ش��رایطی بح��ث راه اندازی و تفکیک 
وزارت خانه صنعت،معدن و تجارت را مطرح میکند و درپی 
آن اس��ت که  این وزارتخانه در دو مس��یر جداگانه به کار 
خودادامه دهند که به  اعتقاد کارشناسان زمانی برای خطا 
برای دولت دوزادهم باقی نمانده اس��ت چراکه به واس��طه  
تحریم، ش��یوع وی��روس کرونا و همچنین س��وء مدیریت 
مدیران اقتصادی دولت ؛کش��ور در بدترین ش��رایط ممکن 
به سر می برد و جا دارد در چنین شرایطی متولیان دست 
از ه��ر گونه وعده و وعیدهای روی زمین مانده برداش��ته و 
بکوشد به کنترل بازارها و نظارت هایی بپردازد که خودش 

داستان یک برکنارینیز معتقد دالالن در حال جوالن دادن در آن هستند.
 حس��ن روحانی در جلس��ه روز چهارشنبه در هیات دولت  

در حال��ی از تفکیک این وزارت خانه صحبت به میان آورد 
ک��ه تا پیش از ای��ن بارها و بارها این مهم از س��وی دولت 

مطرح و با رای منفی مجلس روبرو شده بود . پس از اعالم 
رای منف��ی مجلس در زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم  
؛ اصرار متولیان  هیات دولت بر شکل گیری این مهم کارر 
را به جایی رس��اند که شرط ماندگاری رحمانی وزیر سابق 
وزات خانه صنعت،معدن و تجارت  درمسند خودآن شد که 
این مهم از سوی بهارستانی ها رای بیاورد اما عدم همراهی 
مجلس با این شرط تعیین شده برای رحمانی چاره ای جز 

برکناری باقی نگذاشت.

اقلیمی برای 3 امپراطور
  تیم هیات دولت و رئیس جمهوری براین اعتقاد است که 3 
امپراطور در یک اقلیم نگنجد و در پاسخ به نکته مورد ایراد 
مجل��س در مورد عدم رای دادن به این مهم  مبنی بر اینکه 
این طرح با اس��ناد باالدس��تی در راستای افزایش حاکمیت 
دولتی و ل��زوم مدیریت واحد تولید و تجارت  مغایرت دارد. 
دولت یازدهم  در پایان س��ال 95  یک الیحه دوفوریتی در 
این زمینه به مجلس ارایه کرد تا پیرو مصوبه مجلس بتواند 
نسبت به این مهم اقدام کند . وجود برخی تنقضات کار این 
الیجه را به شورای نگهبان کشاند و با گذشت چند سال این 
مهم همچنان در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در حال 
رفت و آمد اس��ت. با وج��ود این اتفاقات حال رئیس جمهور 
اع��الم کرده اس��ت که »هر زمانی که مجلس ایراد ش��ورای 
نگهب��ان را رفع و قانون مذک��ور را به دولت ابالغ کند، ما دو 

وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی میکنیم.«

 تداوم یک کشمکش 
اگرچه برخی کارشناسان و منتقدان بروز چنین رویه ای را 
ناشی از  نگاه دولت در ناتوانی انجام  وظایف خود در قبال 
ای��ن وزارتخانه ها می داند اما دولت معتقد اس��ت 3 حوزه 
با چنین گس��تردگی امکان گنجان��دن در یک وزارتخانه را 
ندارد و  توقع برای رفع مش��کالت کنونی با چنین ترکیبی 

بی جاست.
 به باوراین کارشناس��ان این نگاه دولت  حاصلی ندارد جز 
آنکه هزینه های دولت با این اتفاق بیش��تر و بیشتر شود و 
اگ��ر واقعا بهانه ای همچون وجود تحریم و ضرورت ش��کل 
گیری یک وزارتخانه ب��رای پرداختن به این امور  دولت را 
به چنین تفکری وا داشته باید در نظر داشت که بسیاری از 
مش��کالت پدید آمده در این حوزه نه به تحریم و مشکالت 
خارج��ی که به مش��کالت داخل��ی و  ناهماهنگی ها و صد 
البت��ه  س��وءمدیریت ها باز م��ی گردد . به ب��اور این افراد  
ش��کل گیری چنین وزارتخانه ای حاصل��ی ندارد جز آنکه  
هزینه های  باالی دولت که هنوز قابلیت پوش��ش آن با اما 

و اگرهای بسیار همراه است ؛ بیش از این خواهد شد. 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
اعمال مالیات و عرضه سهام دولت در 

بودجه ۱۴00  
 رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخشی از 
منابع تحقق بودجه 1400 از مالیاتها خواهد بود، گفت: 
بخ��ش دیگری از منابع، از واگذاری س��هامهای دولت از 

طریق بورس تامین خواهد شد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاستهای اقتصاد 
مقاومت��ی و سیاس��تهای کلی اصل 44 قانون اساس��ی، 
خروج دول��ت از بنگاهداری و مالکی��ت و تبدیل دولت 
به سیاس��تگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، 
گفت: امسال بخشی از سهام دولت در شرکتهای دولتی 
متناسب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل 
توجه��ی که از این محل به دس��ت دولت رس��ید را در 

طرحهای عمرانی صرف میکنیم.
مع��اون رئیس جمه��ور افزود: یکی از جه��ت گیریهای 

بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین 
در س��ال آینده هم سهام شرکتها را واگذار خواهیم کرد 
ت��ا مالکیت دولت��ی تقلیل یابد و منابع آزاد ش��ده را در 
تملک داراییهای س��رمایه ای دیگر و طرحهای عمرانی 

هزینه خواهیم کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت سیاس��ت مقابله با رکود 
در بودجه س��ال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه 
سیاستهای مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: 
برای تحقق این سیاس��ت و جهت گی��ری کالن بودجه 

سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.
نوبخت با اش��اره به محدود بودن صادرات نفت در سبد 
بودجه س��ال آینده کل کش��ور، افزود: بخش��ی از منابع 
تحقق سیاس��تهای انبساطی مالی از مالیاتها خواهد بود 
و با توجه به اصالح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با 
همکاری مجلس ش��ورای اسالمی انجام شده، بخشی از 

منابع مالی از محل مالیاتها تأمین خواهد شد.
وی اف��زود: بخش دیگری از ای��ن اعتبارات مورد نیاز، از 
واگذاری داراییهای س��رمایهای و بخصوص س��هامهای 
دول��ت از طریق ب��ورس تأمین خواهد ش��د چراکه اگر 
س��هام موجود در بازار س��رمایه دس��ت به دس��ت شود 
خون جدیدی به رگهای بورس تزریق میشود و بنابراین 
س��هام ش��رکتهای دولتی را در وقت مناس��ب در جهت 
بازارگردان��ی به بورس عرض��ه خواهیم کرد و این امکان 
در الیحه بودجه فراهم ش��ده اس��ت که سهام مطلوب و 
پربازده دول��ت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن 

وجود دارد عرضه کنیم.  صدا وسیما 

  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
اعالم کرد: 

تحقق خودکفایی در تولید کودهای فسفاته  
  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد: 
خودکفایی پایدار در کودهای فسفاته با ایجاد کارخانجات 
تولید کودهای فسفات با سرمایهگذاری داخلی و در سایه 
تعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران محقق میش��ود.  
حمید رس��ولی  در مراس��م امض��ای تفاهمنام��ه تولید 
کودهای فس��فاته با بیان اینکه واردات کودهای فسفاته 
در س��الهای گذشته ناش��ی از کمبود مواد اولیه )معادن 
خاک فس��فات ( و ظرفیت پایین سخت افزاری کشور در 
تولید کودهای فس��فاته  بویژه سوپرفسفات تریپل و دی 
آمونیوم فسفات بوده است افزود: شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفایی کشور در تولید 
کودهای کشاورزی  و در جهت سیاستهای خودکفایی و 
حمایت از تولیدات داخل��ی، در این پروژه بزرگ وظیفه 

تامی��ن مواد اولی��ه) خاک فس��فات( و همچنین فروش 
تضمینی کودهای فس��فاته تولیدی  توسط شرکت ملی 

صنایع مس را بعهده گرفته است.
مجری طرح خودکفایی کشور اظهارداشت: طبق برنامه 
و تواف��ق بعمل آمده ابتدا به تولید ssp و متعاقب آن به 

ترتیب تولید TSP و DAP اقدام خواهد شد.
رس��ولی اجرای این طرح را نقط��ه عطفی در خودکفایی 
کش��ور در تولید کودهای فس��فاته و حمای��ت از بخش 
کش��اورزی برش��مرد و تصریح کرد: قابل ذکر اس��ت که 
ش��رکت مس 250 میلیون یورو برای ایجاد کارخانجات 
تولید اسید فس��فریک و کودهای فسفاته سرمایهگذاری 
خواهد کرد که تحویل خاک فس��فات نیز توسط شرکت 
خدمات حمایتی کش��اورزی در منطقه بندرعباس انجام 
خواهد شد. وی گفت: شرکت مس برای تولید کود های 
فسفاته ساالنه نیاز به یک میلیون و 200 هزار تن خاک 
فسفات خواهد داشت، که این امر با تضمین وزارت جهاد 
کش��اورزی در زمین��ه تامین خاک فس��فات و همچنین 
برنامهری��زی جهت توزی��ع کود های فس��فات تولیدی، 
کشور  از واردات  کودهای فسفاته  بی نیاز شده و حتی 

امکان  صادرات مازاد کود فسفات نیز فراهم می شود. 
وی افزود: با توجه طرح های توسعه خطوط تولید انواع 
محصوالت که توس��ط ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران 
انجام پذیرفته اس��ت مقدار تولید ی��ک میلیون و 610 
هزارتن اس��ید س��ولفوریک در دو منطقه سرچش��مه و 
خاتونآباد توسط ش��رکت ملی صنایع مس ایران بعنوان 

محصول جانبی تولید می شود. ایرنا    

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز پیامدهای اصرار دولت بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی می کند؛

سقوط اقتصاد کشور از چاله صمت به چاه بازرگانی

)قسمت 3(

مبانی قانونی بیمه مسئولیت مدنی :  
1.  قانون مدنی 

الف(  قاعده اتالف : 
ماده 328 : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن اس��ت 
وبای��د مثل یا قیمت آنرا بدهد اع��م از اینکه از روي عمد 
کرده باش��د ی��ا بدون عم��د و اعم از اینکه عین باش��د یا 
منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت 

آن مال است.
قاعده تسبیب :

م��اده 331 : هر کس س��بب تلف مالی ش��ود باید مثل و 
قیمت آنرا بدهد و اگر س��بب نقص ویا عیب آن شده باشد 

باید از عهد نقص قیمت آن برآید.
با توجه به رش��د صنایع وباطبع افزایش خطراتی که سبب 
ایجاد زیان به اموال اشخاص ثالث را فراهم ساخته  استناد 
ب��ه قاعده فوق بر اس��اس م��واد 332، 333 ،334و 335  
قانون مدنی در نظریه خطر و در ش��کل گیری انواع بیمه 

های مسئولیت نقش بسزایی را ایفا نموده است.
2.  قانون مسئولیت مدنی 

 وفق م��اده یک قانون مس��ئولیت مدنی ه��ر کس بدون 
مج��وز قانونی عمداً و یا در نتیجه ب��ی احتیاطی به جان، 
س��المتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا به هر 
ح��ق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 

لطمه ای وارد نماید وموجب ضرر مادی و معنوی دیگری 
شود مسئول است.

نتیجه گیری از ماده یک قانون مسئولیت مدنی:
- ضرر ممکن است عمدی و یا غیر عمدی باشد

-ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل
-ضرر مادی یا معنوی

-مس��ئولیت بواس��طه خود فرد ، اموال و یا اشخاص تحت 
امر ایجاد می گردد. )ماده 522 قانون مجازات اس��المی و 

ماده 7  و 12 قانون مسئولیت مدنی(
-در صورتیک��ه عمل طبق قانون باش��د جبران ضرر الزم 
نیست )ماده 473 قانون مجازات اسالمی و ماده 15 قانون 

مسئولیت مدنی(
3.  قان��ون بیم��ه مص��وب 1316/02/07. طبق ماده یک 
قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف 
تعه��د می کن��د در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف 

دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را 
جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

4.  قانون تجارت
5.  قانون مجازات اسالمی

در خاتم��ه ذکر این نکته ضروری اس��ت که به طور کلی 
انجام گرفتن امور بر طبق وظایف و تعهدات تعریف ش��ده 
و تقویت فرهنگ مس��ئولیت پذیری س��بب رشد و ارتقای 

فرهنگی جوامع می شود. 
در ای��ن خصوص صنعت بیمه کش��ور می تواند با طراحی 
و ارائ��ه انواع بیم��ه نامه های متنوع مس��ئولیت در ایجاد 
نظ��م اجتماعی، تامی��ن حرفه ای مش��اغل و فعالیت ها، 
جبران زیان های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و از 
همه مهم تر در حل مس��المت آمیز اختالفات افراد بدون 
مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساس��ی را 

ایفا نماید.

یادداشت

بيمه های مسؤليت و مبانی 
نظری و قانونی حاکم بر آن 

دستور ویژه برای کنترل جدی تر قیمت ها 
توسط سازمان حمایت  

سرپرست وزارت صمت به رئیس سازمان حمایت دستور داتشدید بازرسی داد نظارت و کنترل قیمت ها را با اهتمام 
جدی در اولویت کاری سازمان این قرار 

سرپرست این وزارتخانه با صدور دستور ویژهای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از 
با اهتمام جدی در اولویت کاری سازمان حمایت  این سازمان خواست؛ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها 

قرار گیرد.
در متن دستور جعفر سرقینی آمده است؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی، علیرغم فراوانی کاال در بازار و 
شرایط مناسب تولید در کشور مشاهده میشود برخی از اشخاص سودجو با احتکار کاال و عدم عرضه به موقع و 
عدم رعایت قیمتها به هر طریقی موجب کمبود کاال و افزایش کاذب قیمتها شده اند؛ لذا به منظور تأمین آرامش 
با  دارد  احتمالی، ضرورت  استفاده  هرگونه سو  از  و جلوگیری  مردم  عموم  برای  امن  بستر  ایجاد  و  بازار  ثبات  و 
استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان آن سازمان و با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات 
حکومتی، سازمانهای نظارتی، اتحادیههای صنفی، بسیج اصناف و سایر تشکلها و دریافت گزارشات و شکایات 
مردمی از طریق سامانه ۱2۴، تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری آن سازمان 

قرار گیرد.
مشاهده  صورت  در  است؛  تاکید شده  همچنین  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  ویژه سرپرست  دستور  متن  در 
هرگونه تخلف سریعًا متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع 

ذیربط معرفی شوند.

نمای نزدیک

ابوالفضل دهقان زاده


